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ně tisíc obyvatel. Ke čtyřem klíčovým závě-
rům průzkumu patří:
 – města a obce se chtějí stát „chytrými“,
 – v reálné situaci se rozvírají „strukturální nůž-
ky“,

– podpora je nezbytná,
– nutná je spolupráce různých subjektů 

(města/obce, podniky MMR ČR, SMOČR, 
start-upy atd.).
S  konkrétní praxí seznámili přítomné zá-

stupci měst Praha (oblast finančního řízení, 
využití otevřených dat), Ostrava (chytrá řešení 
pro elektromobilitu a udržitelná mobilita jako 
součást strategického plánování města, Pakt 
starostů a primátorů k udržitelné energetice) 
a Litoměřice (udržitelná energetika a její řízení, 
využití dat o spotřebě energie, městský fond 
úspor energie, inovativní projekty z  Horizon 
2020). F

Obr. 4 Proč by se město/obec měly stát „chytrými“ (výsledek průzkumu ČNOPK)

Zavádění elektromobility do 
podnikové praxe ELVAC, a. s.

Společnost ELVAC, a. s. vyvinula a nasadila do 
vlastní budovy systém hospodaření s energie-
mi (Energy Management Systém, EMS). Jde 
o systém zahrnující řídicí RTU jednotky a ovlá-
dací software, zaměřený na efektivní řízení roz-
ptýlené výroby, skladování a  efektivní spotře-
bu elektrické energie. Aplikace v budově EL-
VAC, a. s. zahrnuje výrobu elektrické energie 
z  obnovitelných zdrojů energie (fotovoltaická 
a větrná elektrárna), její skladování a optima-
lizaci její spotřeby včetně výběru optimálního 

zdroje. Systém EMS 
hlídá spotřebu elek-
třiny, aby nepřekra-
čovala sjednaná od-

běrová maxima z distribuční sítě. V rámci pro-
jektu zaměřeného na provozování inovativních 
technologií v  oblasti elektromobility, spolufi-
nancovaného z  evropských dotačních pro-
středků v programu „Podnikání a inovace pro 
konkurenceschopnost“ pořídila společnost EL-
VAC dva elektromobily Volkswagen e-Golf, 
včetně nezbytných nabíjecích stanic. Nabíjení 
elektromobilů bude zařazeno do EMS systému 
budovy tak, aby byl schopen dynamicky ome-
zovat maximální nabíjecí proud dobíjecích sta-

nic elektromobilů a aby nedošlo k překročení 
odběrového maxima v době špiček (pracovní 
doba). Zároveň hodlá využít maximálního do-
stupného příkonu mimo špičky pro co nejkrat-
ší čas dobíjení elektromobilů.

ELVAC, a. s. bude během doby udržitelnosti 
projektu sledovat stanovené cíle projektu, 
a  to zejména provozní náklady a  náklady na 
údržbu elektromobilů, schopnost EMS budovy 
efektivně využít OZE pro provoz dobíjecích 
stanic.

Výsledkem projektu bude vytvoření 
nového produktu Smart Technologie pro 
řízení energetických zdrojů budov pro provoz 
dopravních prostředků. F
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